
   Nyhedsmail fra Italien Information Service 
  Hvis du ikke kan læse nyhedsmailen kan du klikke her 
 

 

  

 Mød os på Facebook    
  
'Nyt fra Italien Information Service (IIS) - om Italien i Danmark og om rejser til Italien. 

Kære Italiens-interesserede, 
Du har tidligere været på vores mailingliste, og vi 
håber, at du stadig er interesseret i at få ’italienske 
nyheder’. I modsat fald kan du nederst i denne mail 
framelde dig fremtidige nyhedsmails. 
Hvis du har skiftet mailadresse, men fortsat ønsker at 
modtage vores nyhedsmails: Se nederst i denne mail. 

Læs i denne mail om: 

 Forår i Rom med Mogens Nykjær. Rejs foråret i møde 2. – 7. marts 2016 
 Fantastisk forårs- haverejse til farverige og blomstrende norditalienske haver 

med Ole Fournais, 2.- 9. maj 
 Kulturrejse til Firenze  4. - 9. maj 2016 med Mogens Nykjær 

  
”Fem i én Rejser”,  11. – 19. juni 2016 , hvor man vælger sig ind på en linje og følger 
den i en hel uge. Denne rejse er oplagt både for aktive enerejsende (uden tillæg for 
enkeltværelse) og for flere som rejser sammen, og som vil dyrke forskellige interesser. 
Mange fælles udflugter og gode oplevelser: 
  

1. Kunst/kultur/historie-rejse med Susanne Thestrup Truelsen 
2. Akvarel/male-kurser i toscanske landskaber og middelalderbyer med Anne Marie 

Frank 
3. Vandrerejse i nationalparken Casentinese 
4. Gastronomi/mad-rejse til  ”Italiens Spisekammer” 
5. Sprogrejse 

 Sommerhøjskole og store oplevelser i Alto Adige - Norditalien med Thomas Harder 



og Nils Arne Sørensen. 2. – 10. juli 2016 
 Bridge-rejse med Mads Krøjgaard, 27. august- 4. september 
  Haverejse, ”Medici-villaer og klassiske parker rundt om Firenze”, 10. – 17. 

september med Ole Fournais 
 Bøger om Italien på udsalg 
 Bo på Rom's bedst-belligende hotel med IIS-rabat 
 Jagt- og Naturrejser: Vildsvin og alt andet klovbærende vildt, fasaner og stenhøns. 

Specielle jagtrejser også for kvindelige jægere. 
 Tolkning/oversættelser: Husk at vi tilbyder tolkning (også simultan-tolkning) for 

private, virksomheder og for Politi/retsvæsen. Tolkenummer 500 på Rigspolitiets 
Tolkeliste. 

 Italiensk-kurser i Aarhus v/ Ib Larsen, enetimer og holdundervisning. Begyndere – 
viderekomne. Kontakt for nærmere info: Ib@iis.dk 

  
 

  
  
Forår i Rom med Mogens Nykjær. Rejs foråret i møde 2. – 7. marts 2016 
Kom med største kender af Roms’ historie, Mogens Nykjær. 
Læs mere om rejsen her 
 
Forår i farverige, italienske haver og parker 
Vi kan nu tilbyde en helt ny og pragtfuld rejse til Italien. 
Frodige haver i betagende landskaber. Med taxabåd på eventyrlige havebesøg. 
Thorvaldsen og italiensk renæssance. 
2.-9. maj 2016 med haveeksperten og kulturhistorikeren Ole Founais på haverejse i 
Norditalien 
Læs meget mere her 
  

  



Med IIS på på eventyrlige havebesøg i Italien 
  
  

 
  
  
Kulturrejse til Firenze  4. - 9. maj 2016 med Mogens Nykjær 
Igen en enestående rejse med Danmarks største kender og bedste formidler af den 
italienske kunst. Vi bor på Firenze’s mest centraltbeliggende hotel 
Læs meget mere om rejsen her 
  
  
Vi arrangerer en sommerskole i den toscanske del af regionen Emilia Romagna, Italiens 
spisekammer og dejligste region.Vi bliver en del af hverdagslivet. 
Lørdag den 11. juni – søndag den 19. juni, 2016 
  
”Fem i én Rejser”,  11. – 19. juni 2016 , hvor man vælger sig ind på en linje og følger 
den i en hel uge. Denne rejse er oplagt både for aktive enerejsende (uden tillæg for 
enkeltværelse) og for flere som rejser sammen, og som vil dyrke forskellige interesser. 
Mange fælles udflugter og gode oplevelser. 
  



  
Rejseleder & undervisere: 
Susanne Thestrup Truelsen, Anne Marie Frank,  Ib Larsen samt lokale sproglærere, 
mamma’er, kokke og kogekoner.. 
Sommerskolen er en enestående mulighed for at forene ferie med et aktivt ophold i 
Sanpiero in Bagno, midt i Italiens grønne hjerte på grænsen mellem Emilia Romagna og 
Toscana, i det område som hedder Tosco- romagnolo og som var en del af Toscana ind til 
1923. 
  
 Læs meget mere her 
  

  



  
Sommerhøjskole og store oplevelser i Alto Adige - Norditalien med Thomas 
Harder og Nils Arne Sørensen. 2. – 10. juli 2016 
Kun få pladser tilbage! 
Læs mere om rejsen og om tilmelding her 
  
Bridge-rejse med Mads Krøjgaard, 27. august- 4. september. 
En kombineret bridge- og kulturrejse med mange oplevelser, også i den 
smukkeste natur. Læs mere på hjemmesiden www.iis.dk 
  

 
  
En stor NYHED:  Haverejse, ”Medici-villaer og klassiske parker rundt om Firenze”, 10. – 
17. september med Ole Fournais. På mange opfordringer er vi nu ved at færdiggøre en 
helt ny haverejse med vores haveekspert og kulturhistoriker Ole Fournais: Vi starter med 
to dage i Firenze og derefter besøger vi alle de smukke Medici-villaer rundt om Firenze. 
Programmet vil meget snart være på hjemmesiden www.iis.dk 
  
  
Hotel i ROM med stor rabat. 
Vi har netop indgået en ekstra god aftale med vores faste hotel: Hotel Arenula, som vi 
bruger både til vores grupper og til individuelle rejsende – vi har nu de bedste priser på 
Rom's mest centralt-beliggende hotel 
  
Når man skal til den Evige Stad, er det vigtigt at bo centralt, i gåafstand midt mellem alle 
monumenter og museer - og altså vigtigt fx. at bo meget langt fra Banegårds-kvarteret! 
  
Hotellet er et godt og ærligt turistklasse-hotel og garanteret Rom's bedstbeliggende 



hotel: Med ryggen til Ghetto og Forum Romanum, 3 minutter fra Trastevere, 4 minutter 
fra Campo de' Fiori. Meget fine værelser, nye badeværelser, rigeligt og god morgenmad og 
dertil venlig betjening! Ved at booke gennem IIS, sparer man 10 €/ værelse/nat. 
  
Besøg hotellets egen hjemmeside her på dette LINK  Se priserne, og træk 10 
€/værelse/nat  fra - så har du prisen ved at booke direkte gennem IIS - og ikke gennem 
hotellet. Vi er store kunder hos Hotel Arenula og kan derfor tilbyde en ekstra god pris. 
  
Bestilling: Send mail til  italien@iis.dk med konkret forespørgsel: 
I Emnefeltet må du gerne skrive: ARENULA, og nede i selve mailen, skrives dato for 
ankomst/afrejse, værelsestype. Husk navn og adresse. 
  
 ARRIVEDERCI A ROMA 
  



IIS tilbyder de bedste priser på Rom's mest centralt-beliggende hotel. 
  
  

 
  
  
Gode gaver er BOGGAVER – på tilbud. 
  
I samarbejde med Società Dante Alighieri kan vi nu tilbyde mange gode bøger om italiensk 



mad, litteratur og historie til udsalgspriserpriser. Foreningen sælger nu restoplag af bøger 
fra forfatteraftener. Der er bøger af bl.a. Andreas Harder, Eva Ravnbøl, Thomas Harder, 
Hanne Roer m.fl. 
  
Læs om det store bogudsalg:   http://www.dante-alighieri.dk/?p=2488 

 
  
Husk at vi har mange andre bøger om italien og bøger og film til italienskundervisningen i 
vores store italienske boghandel: klik her 
  
Små italienske trætønder til vin, eddike eller whisky - Klik her 
  
  

 
  
  
Foredrag arrangeret af Società Dante Alighieri København 
Læs mere om forårets program her 
  
Også det italienske Kulturinstitut i Hellerup har et flot foråresprogram - Klik her 
  

 
  
  
Italiensk-unervisning i Aarhus v/ Ib Larsen: Jeg tilbyder både enetimer og 
holdundervisning. Begyndere – viderekomne. Kontakt for nærmere info: Ib@iis.dk 
Eller ring 8626166 for nærmere info og for et god tilbud! Jeg har også undervisning hos 
Ældre Sagen og hos FOF 

 
  
Tolkning og oversættelse for private og offentlige. Vi hjælper også mange virksomheder 
med at opretholde kontakten til italienske kunder og leverandører: PRØV OS – det 
hjælper, og vi er til at tale med! 
  

 
  
  
Andre italienske aktiviteter i Danmark: Aalborg, Viborg, Aarhus, Vejle, Kolding, 
Fredericia, Esbjerg, Ribe, Tønder, Middelfart, Odense og København: www-dante-
alighieri.dk 



  
Der kommer snart flere spændende kulturrejser på hjemmesiden! 
Italien Information Service er stadig det eneste bureau i Europa,som arrangerer jagtrejser 
til Italien: Lige nu er vi ved at lave en speciel jagtpakke med jagt for kvindelige jægere,- 
en rejse med masser af god jagt, men også kultur, wellness og shopping. Vi har året rundt 
jagtrejser for alle interesseredede jægere, både anstand, drivjagt, bue- og riffeljagt. 
Planlæge jagtsæsonen nu: Kontakt os med dine ønsker, så arrangerer vi enestående 
jagt/natur-rejser! Læs mere her 

 
  
  
Såfremt du ikke længere ønsker at modtage nyhedsmails fra Italien Information Service, 
så klik her -> Afmeld nyhedsmail 
  
Hvis du har skiftet mailadresse og fortsat ønsker at modtage nyhedsmail, så frameld dig 
på ovenstående link og ny-tilmeld dig med den nye adresse på forsiden af www.iis.dk 
  

  
Arrivederci 
  
ITALIEN INFORMATION SERVICE 
Ib Larsen 
  
 www.iis.dk 
  

   

   

 
Tranebærkæret 9 -  DK-8220 Brabrand -  Tel (+45) 8626 1666 

www.iis.dk -  italien@iis.dk 

  

 


